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Les notícies conegudes en les darreres setmanes sobre casos de 

corrupció que afecten institucions emblemàtiques, càrrecs i ex 

responsables públics i polítics han provocat una comprensible alarma 

social i un sentiment de rebuig i irritació per part de la totalitat de la 

societat catalana. 

 

Encara no hem sortit de la situació d’incredulitat, preguntant-nos com es 

pot delinquir reiteradament i espoliar una institució centenària, símbol de 

Catalunya, quan noves notícies d’actuacions judicials destapen nous i 

greus casos de presumptes delictes de corrupció. 

 

Respectarem i deixarem que l’acció judicial faci el seu curs, dediqui el seu 

temps, seguint els seus procediments, normes i lleis. I, òbviament, 

reivindiquem el dret de presumpció d’innocència per a tothom. 

 

Però el temps de la política és un altre. El temps de la política ha de ser 

el de la reacció clara, contundent, transparent i exemplar. 

 

Cadascú farà, dins de cada formació política, el seu exercici d’autocrítica 

i depuració de manera exemplar i pública. Animo i encoratjo els líders 

polítics a col.laborar plenament amb la justícia i a actuar amb 

contundència per a dignificar la funció pública i evitar que la política 

s’allunyi de l’ànima i del cor dels ciutadans. L’únic compromís que hem 

d’acceptar, entre tots i totes, és el de la veritat i la dignitat. 



 

Vull demanar als mitjans de comunicació i als creadors d’opinió en 

general un exercici d’objectivitat en relació al judici moral i ètic que es fa 

de la tasca pública i política de la immensa majoria dels representants 

públics de Catalunya. Milers i milers d’homes i dones, de tots els partits, 

simpatitzants, militants, càrrecs públics i electes als ajuntaments, 

consells comarcals, diputacions i parlaments actuen amb un grau de 

generositat i compromís que fan que el país avanci. Em sento orgullós de 

la seva feina i de la seva trajectòria. 

 

Entenc la tristesa i el desànim de moltes persones servidores públiques 

en aquests moments, però ara no podem defallir, ara hem de fer valer, 

amb la nostra actuació, el que crec i el que creu la majoria de la societat 

catalana: que no tots som iguals i que la política dignifica el país i és un 

acte de servei que val la pena i és imprescindible en democràcia. 

 

Actuem amb serenitat però amb celeritat. El context de crisi i de 

dificultats econòmiques de la nostra societat fa imprescindible, encara 

més, el nostre compromís per la transparència i la bona gestió dels 

recursos públics. Si s’han comès delictes, que la justícia castigui amb 

fermesa. Als còmplices, també, i especialment aquells qui han estat 

exercint responsabilitats públiques. 

 

El Govern actuarà en conseqüència. No confondrem delictes amb 

irregularitats, no confondrem irregularitats amb errors o actuacions 

susceptibles de millora. Hem actuat com mai s’havia fet fins ara i hem 

impulsat noves institucions per a perseguir la corrupció. Però sóc 

conscient que la societat catalana exigeix que les institucions anem un 

pas més enllà de l’estricte compliment de les normes i de les lleis. I ho 



farem. Espero que, tots plegats, institucions, empreses i societat civil, 

aprofitem aquest moment per fer una profunda reflexió sobre com 

podem millorar, encara més, el comportament ètic de les nostres 

organitzacions. 

 

Acabo. Entenc el desànim, la irritació, la pena o el judici sever i 

generalitzat. Però demano confiança en les nostres institucions i en la 

política democràtica. Passarem per moments difícils i comparteixo els 

sentiments diversos que ens envolten aquests dies. Però sortirem 

reforçats si cadascú fa el que li toca i tothom confia en les nostres 

possibilitats col·lectives. 

 

Moltes gràcies. 

 


